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1 Úvod
Analýza obsahuje časové vývoje počtů bankrotů a jejich návrhů včetně ročních měr pro období
2008 až 2021.
Analýza je zaměřena na:
-

obchodní společnosti,
fyzické osoby podnikatele a
občany, tj. fyzické osoby nepodnikatele.

Do skupiny obchodních společností byly zařazeny:
-

společnosti s ručením omezeným,
akciové společnosti,
veřejné obchodní společnosti,
komanditní společnosti,
družstva (zemědělská, výrobní a spotřební) a
evropské společnosti.

Do skupiny fyzických osob podnikatelů byly zařazeny:
-

fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona,
fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů,
samostatně hospodařící rolník (kategorie používaná cca do r.2009) a
zemědělské podnikatele.

Do skupiny občané byly zařazeny dlužníci, kteří nejsou podnikajícími osobami
Pro úplnost některých tabulek byla uvedena i skupina „ostatní právnické a zahraniční osoby“.
Do skupiny zahraničních osob byly zařazeny zahraniční fyzické osoby, zahraniční osoby,
organizační složky zahraniční nadace a fondu. Do skupiny ostatní právnické osoby jsou
zařazeny všechny ostatní zbývající právní formy, které nebyly zařazeny do výše uvedených
právních forem tj. například SVJ, bytová družstva, obecně prospěšné společnosti, obce a
města, školy, nemocnice, spolky, atd.
Insolvence (bankroty) zahrnují:
-

konkursy,
nepatrné konkursy,
reorganizace,
oddlužení a
úpadky (dočasně, kdy ještě není soudem určena specifikace způsobu řešení)

Měsíční a roční časové vývoje bankrotů obchodních společností a fyzických osob podnikatelů
jsou agregovány pro jednotlivé kraje a pro sekce CZ-NACE. Měsíční a roční vývoj insolvencí
občanů jsou agregovány pro jednotlivé kraje a okresy. Členění sekcí CZ-NACE je uvedeno
v příloze.
V analýze jsou presentovány také roční míry návrhů na bankrot a roční míry bankrotů.
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U ročních měr bankrotů obchodních společností a fyzických osob podnikatelů se jedná o podíl
počtu bankrotů za rok k počtu podnikatelsky aktivním obchodním společnostem v daném
roce, resp. k podnikatelsky aktivním fyzickým osobám – podnikatelům, tj:
𝑅𝑜č𝑛í 𝑚í𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑡ů = 100 ∗

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑡ů 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡ů

(𝑣 %)

Stejný vzorec platí i u ročních měr návrhů na bankrot, jen místo počtu bankrotů se dosazuje
počet návrhů na bankrot.
Počet podnikatelsky aktivních subjektů je odhadován jednak z výsledků šetření zveřejněných
Českým statistickým úřadem a také vlastními výpočty.
U ročních měr bankrotů občanů se jedná o podíl počtu bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku
15 let a více, tj.:
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑡ů 𝑛𝑎 10𝑡𝑖𝑠. 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 = 10000 ∗

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑡ů 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 15 +

Stejný vzorec platí i u ročních měr návrhů osobních bankrotů.
Počet obyvatel v daném roce v celé ČR, v krajích a okresech je převzat z webu ministerstva
vnitra ČR.
Zdroje dat pro provedení analýzy byly zejména tyto veřejně dostupné zdroje:
-

„Insolvenční rejstřík“ vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR,
„Registr ekonomických subjektů“ vedený Českým statistickým úřadem
„Informativní přehledy počtu obyvatel v obcích“ zveřejňovaný na webu ministerstva
vnitra ČR

Použité zkratky v textu:
-

„Fyzické osoby - podnikatele“ je používána zkratka „FOP“
„Fyzické osoby - nepodnikatele“ je používáno také označení „občan“
„CZ-NACE“ je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností

Pozn.:
Členění sekcí podle CZ-NACE muselo být doplněno o fiktivní sekci „XXX Nezjištěno“ z důvodů
zavedení hodnoty atributu „00000“ v Registru ekonomických subjektů. Jedná se o případy, kdy
ekonomickému subjektu není přiřazená konkrétní hodnota převažující činnosti CZ-NACE.
Místo konkrétní hodnoty převažující činnosti z číselníku CZ-NACE, resp. z číselníku NACE Rev.2
Eurostat, je v Registru ekonomických subjektů přiřazená hodnota „00000“, resp.“00“. Výrazné
nárůsty nezjištěných hodnot CZ-NACE převažující činnosti započaly v listopadu 2018. Počty
subjektů s neurčenou převažující činností CZ-NACE viz grafy v příloze. U obchodních
společností se roční průměr nezjištěných NACE převažující činnosti v období 2019 až 2021
zvýšil oproti období 2008 až 2018 cca 16krát, u FOP to je to cca 4krát. Nepřímým
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vyhodnocením se jedná zejména o subjekty s nezjištěným NACE převažující činnosti, které by
mohly být zařazeny spíše do sekce „M Profesní, vědecké a technické činnosti“. V podstatě se
jedná o určitou nekonzistenci v této sekci v přiřazování hodnoty převažující činnosti CZ-NACE,
která započala v listopadu 2018.

Analýza obsahuje celkem 7 kapitol.

Kapitola č.1
Kapitola č.1 je úvodní.

Kapitola č.2
V této kapitole je stručný popis systému insolvenčních řízení.

Kapitola č.3
Zabývá se vývojem návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností.
V podkapitole 3.1 je ukázán měsíční vývoj návrhů bankrotů obchodních společností v období
2019 až 2021 a detailněji pro období 2008 až 2021. Je zde i graf vývoje roční míry návrhů
bankrotů od roku 2008 do 2021.
V podkapitolách 3.2. a 3.3 jsou uvedeny rozpady počtů návrhů v letech 2018, 2019 a 2020
do krajů a do sekcí CZ-NACE.
V podkapitole 3.4 je ukázán měsíční vývoj bankrotů v období 2019 až 2021 a detailněji i pro
celé období 2008 až 2021. V podkapitole 3.4 je i graf vývoje roční míry bankrotů od roku 2008
do 2021. Dále je uveden i seznam některých větších obchodních společností s vyhlášeným
bankrotem v roce 2021.
V podkapitolách 3.5. až 3.6 jsou uvedeny rozpady počtů a ročních měr bankrotů v letech 2008
až a 2021 do krajů a sekcí CZ-NACE.
V podkapitole 3.7 je srovnání časového vývoje návrhů a bankrotů obchodních společností.

Kapitola č.4
Zabývá se vývojem návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP).
V podkapitole 4.1 je ukázán měsíční vývoj návrhů bankrotů FOP v období 2008 až 2021.
V podkapitolách 4.2. a 4.3 jsou rozpady počtů a ročních měr návrhů bankrotů FOP v letech
2008 až 2021 do krajů a do sekcí CZ-NACE.
V podkapitole 4.4 je ukázán měsíční vývoj bankrotů FOP v období 2008 až 2021 a také vývoj
roční míry bankrotů FOP.
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V podkapitolách 4.5. až 4.6 jsou uvedeny rozpady počtů a ročních měr bankrotů FOP v letech
2008 až 2021 do krajů a do sekcí CZ-NACE.
V podkapitole 4.7 je provedeno srovnání vývoje návrhů a bankrotů FOP

Kapitola č.5
Zabývá se vývojem návrhů na bankrot a bankrotů občanů, tj. fyzických osob nepodnikatelů.
V podkapitole 5.1 je ukázán měsíční vývoj návrhů osobních bankrotů v období 2008 až 2021.
Jsou zde uvedeny i změřené míry návrhů osobních bankrotů občanů na 10tisíc obyvatel 15+.
V podkapitole 5.2 je uveden rozpad počtů návrhů osobních bankrotů a počtů návrhů osobních
bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ do krajů v období 2012 až 2021.
V podkapitole 5.3 je uveden rozpad počtů návrhů osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+
do okresů v období 2012 až 2021.
V podkapitole 5.4 je ukázán měsíční vývoj osobních bankrotů v období 2008 až 2021.
V podkapitole 5.5 je uveden rozpad počtů osobních bankrotů do krajů a změřené míry
osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ v krajích.
V podkapitole 5.6 je uveden rozpad počtů osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+
do okresů v období 2012 až 2020.
V podkapitole 5.7 je srovnání vývoje návrhů a bankrotů občanů.

Kapitola č.6
Zabývá se vývojem opakovaných návrhů na bankrot.
Pro jednotlivé typy dlužníků jsou v tabulkách uvedeny počty přidělených spisových značek
podle kategorie opakování návrhů bankrotů. Dále jsou zde uvedeny průměrné počty
opakování a v grafech vývoj opakování návrhů bankrotů v letech 2008 až 2021 pro jednotlivé
kategorie dlužníků.

Kapitola č.7
Zabývá se závislostí počtu bankrotů na délce podnikání obchodních společností a FOP. U
občanů nepodnikatelů a také u FOP závislostí počtu bankrotů na jejich věku.

Kapitola č.8
Kapitola č.8 je závěrečná.
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2 Stručný popis systému insolvenčních řízení
Datové zdroje, dostupné na webu Ministerstva spravedlnosti, umožňují vytvořit model
popisující dynamické chování procesu insolvenčních řízení.
Webová služba aplikace ISIR zveřejňuje údaje o „věcech“ insolvenčního řízení. Věcí je jedno
insolvenční řízení, které je jednoznačně identifikovatelné tzv. spisovou značkou, což je dvojice
čísel: pořadové číslo v daném roce a rok. Spisové značky jsou vedeny u příslušných soudů.
Spisové značky jsou pro níže provedené statistiky prvotním a základním identifikátorem
rozlišující jednotlivá insolvenční řízení. Prvotním identifikátorem nejsou konkrétní osoby, ale
spisové značky jednotlivých rozlišitelných insolvenčních řízení. Z takto zvoleného přístupu
k identifikaci vyplývá, že například u insolvence manželů se jedná o jednu insolvenci, i když
v insolvenčním řízení vystupují pod jednou spisovou značkou dva dlužníci - manželé, tj. dvě
osoby. Osobní bankrot manželů je v této analýze bankrotem jedné osoby, nikoliv dvou osob.
Každá spisová značka je dále charakterizována svými atributy, kterými jsou např. adresa
sídla/bydliště, jméno/název, IČ, název věcně příslušného soudu, insolvenční správce, atd. Dále
jsou ke spisové značce uváděny:
-

seznamy přihlášek s pohledávkami věřitelů s jejich okamžiky zveřejnění a

-

seznamy událostí a stavů, včetně časových údajů jejich vzniků.

Událost je většinou nějaký dílčí úkon, který byl v dané věci na úrovni soudu vykonán, resp.
rozpoznán, např. nařízení jednání, vyjádření dlužníka, usnesení soudu, atd. Každá událost je
v systému identifikována svým konkrétním kódem z číselníku událostí. Celkem je v číselníku
systému ISIR vedeno více jak 900 možných identifikovatelných událostí.
Další charakteristikou je stav věci. Podle dokumentace na www.justice.cz, popisující webovou
službu ISIR, je celkem rozlišováno 14 možných stavů věci. Pro účely statistických analýz
procesu insolvenčních řízení budeme využívat všech 14 možných stavů věci, které uvádíme v
seznamu kódů stavů věci v tab.č.1. Mimo to budeme používat i patnáctý stav, tzv. „čekání“,
který je nutný pro úplnost výpočtů statistik.

2.1 Základní veličiny
V procesu insolvenčních řízení jsou zavedeny dva typy kategorií:
-

stavy a
události

Stav nese informaci o procesu, v jakém vnitřním stavu se proces nacházel nebo momentálně
nachází. Celkem je rozlišováno 14 stavů:
-

Před rozhodnutím o úpadku
V úpadku
Povolena reorganizace
Povoleno moratorium
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-

Povoleno oddlužení
Prohlášený konkurs
Prohlášený konkurs po zrušení vrchním soudem
Odškrtnutá - skončená věc
Pravomocně skončená věc
Vyřízená věc
Obživlá věc
Postoupená věc
Zrušeno vrchním soudem
Mylný zápis do rejstříku

Událost nese informaci o pohybu uvnitř jednotlivých insolvenčních řízení. Celkem je použito
více jak 900 kategorií události. Jedná se o události typu návrh, usnesení, protokol, předvolání,
rozhodnutí, atd. Mezi klíčové události pro popis systému můžeme zařadit:
-

Návrh na povolení reorganizace
Insolvenční návrh
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace
Návrh na povolení oddlužení

2.2 Model procesu insolvenčních řízení
První přiblížení ke stanovení systému insolvenčních řízení je uvedeno na následujícím obrázku.
Vychází z jedné z mnoha definic systému, která definuje systém jako množinu objektů (prvků,
elementů) a vazeb mezi nimi.

V našem případě chápeme systém jako množinu výše uvedených stavů a vazeb mezi nimi.
Vazby mezi stavy jsou realizovány událostmi, které „posouvají“ proces insolvenčního řízení
mezi jednotlivými stavy. Pohyby v čase mezi jednotlivými stavy jsou tak uskutečňovány
prostřednictvím událostí, které se odehrály v dané věci a které změnu stavu aktivují. Jakákoliv
změna ve stavu věci může být vyvolána pouze nějakou identifikovatelnou událostí z číselníku
možných událostí, tj. příčinou jakékoliv změny stavu mohou být některé události z více jak 900
možných, nikoliv všechny události.
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Události lze z hlediska jejich vlivu na změny stavu rozdělit do dvou podmnožin:
-

aktivní události způsobující změny stavu procesu insolvenčního řízení a

-

neaktivní události, které nezpůsobují změny stavu procesu insolvenčního řízení

Vztah mezi událostmi a změnami stavu je schematicky znázorněn na následujícím obrázku. Na
začátku, ve zvoleném čase tM, je insolvenční řízení ve stavu „i“, označeném jako „Stav(i)“. Dále
většinou následují různé neaktivní události, které nemají vliv na změnu stavu, až do času tN ,
kdy přijde aktivní událost, která posune insolvenční řízení ze stavu „i“ do nějakého jiného stavu
„j“. Zde mohou proběhnout další neaktivní události případně nějaká aktivní událost, která
posune insolvenční řízení dále do nějakého jiného stavu a insolvenční proces tak postupuje
dále.

Pozn.:
Tento přístup umožňuje v prvním přiblížení hledat matematický model procesu insolvenčních
řízení ve tvaru stavové stochastické diferenční rovnice:
𝑥 (𝑡 + 1)
𝑥 (𝑡 + 1)
…
𝑥 (𝑡 + 1)

=

𝑎
𝑎
…
𝑎

𝑎
𝑎
…
𝑎

…
…
…
…

𝑎
𝑎
…
𝑎

𝑥 (𝑡)
(𝑡)
𝑥
×
+
…
𝑥 (𝑡)

𝑏
𝑏
…
𝑏

× 𝑢(𝑡) +

𝑤 (𝑡)
𝑤 (𝑡)
…
𝑤 ()

kde
-

𝑥 (𝑡 + 1) a 𝑥 (𝑡) jsou počty jednotlivých stavů v čase 𝑡 + 1 a 𝑡
𝑢(𝑡) je vstup do systému, tj. počty insolvenčních návrhů v čase 𝑡
𝑤 (𝑡) jsou náhodné veličiny vstupující do systému
𝑎 … 𝑎 a 𝑏 … 𝑏 jsou parametry, které jsou průběžně identifikovány

Pozn.:
Pro hledání matematického modelu procesu insolvenčních řízení byla použita i tzv. BoxJenkinsonova metodologie analýzy lineárních procesů jak stacionárních tak i nestacionárních,
tzv. ARMA, ARIMA a SARIMA modelů časových řad. Dále byla prakticky použita i analýza
přežívání, konkrétně Kaplan-Meier odhad. Výsledky mohou být presentovány později v jiné
práci.
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3 Obchodní společnosti
3.1 Návrhy bankrotů obchodních společností
Změřené měsíční hodnoty počtů návrhů bankrotů obchodních společností pro rok 2019 a 2020
a 2021 jsou uvedeny na grafu v obr.č.1 a v tabulce č.1. Hodnoty v tabulce č.1 ukazují, že
zatímco počet návrhů v roce 2020 oproti roku 2019 klesl meziročně o 11%, tak za rok 2021
meziročně vzrostl o 7%.
Z hlediska dlouhodobého vývoje docházelo od roku 2014 do roku 2018 k výrazným
meziročním poklesům v návrzích na bankroty. Vývoj od roku 2018 ale naznačuje, že tento
výrazný dlouhodobý pokles se už zastavil, roční hodnoty v letech 2018 až 2021 se pohybují
víceméně stabilně kolem 1 000 ročních návrhů. Za poslední 4 roky je průměrný roční počet
návrhů 1 025 se směrodatnou odchylkou +/-47.

Obr.č. 1: Návrhy bankrotů obchodních společností – 2019 až 2021

Tab.č. 1: Vývoj návrhů bankrotů obchodních společností od roku 2008
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Vývoj počtů měsíčních návrhů je patrný i na obr.č.2, kde je vidět výraznější pokles návrhů
v druhé polovině roku 2020.

Obr.č. 2: Návrhy bankrotů obchodních společností kumulativně – 2019 až 2021

Na obr.č.3 je uveden vývoj roční míry návrhů bankrotů obchodních společností. Jedná se o
poměr počtu návrhů v daném roce k aktivním obchodním společnostem. Jedná se o grafické
znázornění posledního řádku v tab.č.1.

Obr.č. 3: Roční míry návrhů bankrotů obchodních společností
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3.2 Návrhy bankrotů obchodních společností v krajích
Početně nejvíce návrhů na bankrot obchodních společností za celý rok je změřen v Praze, v
Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji, viz hodnoty v grafu na obr.č.4. Tyto vyšší
hodnoty, ve srovnání s ostatními kraji, jsou způsobeny vyšší koncentrací obchodních
společností se sídlem v Praze, Brně a Otravě. Změřené hodnoty návrhů v jednotlivých krajích
v období 2008 až 2021 je uveden v tab.č.2.
Pokud poměříme počty návrhů k počtu aktivních obchodních společností, tj. roční míra návrhů
bankrotů, pak dostaneme odlišný průběh hodnot v závislosti na regionech, viz graf na obr.č.5.
Vyšší míry návrhů bankrotů v roce 2021 jsou dosahovány v Olomouckém kraji, v Karlovarském
kraji a v Moravskoslezském kraji. Ostatní viz obr.č.5.

Obr.č. 4: Návrhy bankrotů obchodních společností v krajích

Tab.č. 2: Vývoj návrhů bankrotů obchodních společností v krajích
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Obr.č. 5: Roční míry návrhů bankrotů obchodních společností v krajích
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3.3 Návrhy bankrotů obchodních společností v sekcích CZ-NACE
Početně nejvíce návrhů na bankrot obchodních společností v roce 2021 je změřen v sekci „G
Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba motorových vozidel“, v sekci „M Profesní,
vědecké a technické činnosti“, viz hodnoty v grafu na obr.č.6. Tyto výrazně vyšší hodnoty ve
srovnání s ostatními sekcemi jsou způsobeny vyšší koncentrací obchodních společností
v těchto sekcích. Vývoj návrhů v sekcích od roku 2008 viz tab.č.3.
U roční míry návrhů na bankrot obchodních společností v jednotlivých sekcích v roce 2021, tj.
počet návrhů na bankrot k počtu aktivních obchodních společností, dostaneme odlišný průběh
hodnot, viz graf na obr.č.7. Nejvyšší míra návrhů na bankrot je dosažena v sekci „I Ubytování,
stravování a pohostinství“, sekci „H Doprava a skladování“ a v sekci „N Administrativní a
podpůrné činnosti“. Výrazně vyšší hodnota u sekce „B Těžba a dobývání“ je způsobena nízkou
hodnotou počtu aktivních obchodních společností v této sekci.

Obr.č. 6: Návrhy bankrotů obchodních společností v sekcích

Tab.č. 3: Vývoj návrhů bankrotů obchodních společností v sekcích
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Obr.č. 7: Roční míry návrhů bankrotů obchodních společností v sekcích
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3.4 Bankroty obchodních společností
Změřené měsíční hodnoty počtů bankrotů obchodních společností pro období 2019 až 2021
jsou uvedeny na grafu v obr.č.8. Nejvyšší počet bankrotů v roce 2021 byl v červnu, dále v říjnu
a listopadu.
Detailní měsíční vývoj počtu bankrotů od roku 2008 je uveden v tab.č.4, kde jsou uvedeny i
meziroční procentní změny a také roční míry počtů bankrotů. Za celý rok 2021 došlo celkem
k 741 bankrotům, tj. nárůst o 138 bankrotů oproti 603 bankrotům za předchozí rok 2020.
Z hlediska dlouhodobého vývoje docházelo od roku 2014 do roku 2018 k meziročním
poklesům počtu bankrotů obchodních společností. V období 2019 až 2021 je ale vývoj
meziročních změn počtů bankrotů proměnlivý. V roce 2019 nárůst 4%, v roce 2020 pokles o
12% a v roce 2021 nárůst o 23%, což je nejvyšší procentní nárůst bankrotů obchodních
společností od roku 2010.
Vývoj podílu bankrotů na počet aktivních obchodních společností je uveden na obr.č.10. Zde
je vidět, že v současnosti tento roční podíl bankrotů na počet aktivních obchodních společností
má v roce 2021 hodnotu jen 0,19%. Oproti předchozímu roku 2020 ale došlo ke zvýšení,
z hodnoty 0,15% na 0,19%.
V tabulce č.5 jsou uvedeny bankroty některých větších obchodních společností v roce 2021.
Výběr těchto 91 společností do tabulky č.5 z celkem 741 obchodních společností byl proveden
víceméně náhodně podle jejich kategorie obratu v registru ekonomických subjektů. U
společnosti CAR CENTRUM MB,s.r.o. došlo k opravnému usnesení soudem, kdy povolené
oddlužení z 26.11.2021 bylo změněno dne 2.12.2021 na prohlášený konkurz. Z tohoto důvodu
je v seznamu odpovídající řádek přeškrtnut.

Obr.č. 8: Bankroty obchodních společností 2019 až 2021
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Tab.č. 4: Vývoj bankrotů obchodních společností od roku 2008

Obr.č. 9: Bankroty obchodních společností kumulativně 2019 až 2021

Obr.č. 10: Roční míry bankrotů obchodních společností
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Tab.č. 5: Některé vybrané bankroty obchodních společností v roce 2021
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3.5 Bankroty obchodních společností v krajích
Výrazně nejvíce bankrotů byl zjištěn u obchodních společností se sídlem v Praze, dále v
Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji, viz změřené hodnoty v grafu na obr.č.11.
Detailní vývoj bankrotů je uveden v tab.č.6. Zde jsou uvedeny i meziroční procentní změny
počtů bankrotů a roční míry bankrotů.
V grafu na obr.č.12 jsou uvedeny roční míry bankrotů v krajích pro období 2019 až 2021.
Největší roční míra bankrotů v roce 2021 je dosažena v Karlovarském kraji, v Pardubickém kraji
a také v Moravskoslezském kraji.

Obr.č. 11: Bankroty obchodních společností v krajích

Tab.č. 6: Vývoj bankrotů obchodních společností v krajích od roku 2008
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Obr.č. 12: Roční míry bankrotů obchodních společností v krajích
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3.6 Bankroty obchodních společností v sekcích CZ-NACE
Situace u bankrotů obchodních společností v sekcích je velmi podobná situaci u návrhů
bankrotů v sekcích. Početně nejvíce bankrotů obchodních společností je zjištěn v sekci „G
Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba motorových vozidel“, v sekci „M Profesní,
vědecké a technické činnosti“ a v sekci „C Zpracovatelský průmysl“, hodnoty viz v grafu na
obr.č.13. Detailní hodnoty bankrotů od roku 2008 viz tab.č.7.
U ročních měr bankrotů obchodních společností v jednotlivých sekcích, viz obr.č.14,
dostaneme opět výrazně odlišný průběh ve srovnání s absolutními počty v sekcích, stejně jako
u návrhů bankrotů. Nejvíce bankrotů v roce 2021 v poměru k aktivním obchodním
společnostem v jednotlivých sekcích je v sekci „H Doprava a skladování“, v sekci „N
Administrativní a podpůrné činnosti“ a také v sekci „I Ubytování, stravování a pohostinství“.
Další sekce viz obr.č.14.

Obr.č. 13: Bankroty obchodních společností v sekcích CZ_NACE

Tab.č. 7: Vývoj bankrotů obchodních společností v sekcích od roku 2008
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Obr.č. 14: Roční míry bankrotů obchodních společností v sekcích CZ-NACE
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3.7 Srovnání návrhů a bankrotů obchodních společností
Pro srovnání ve střednědobém horizontu byly vybrány měsíční hodnoty návrhů a bankrotů
v letech 2018 až 2021. Výsledkem je graf na obr.č.15. Průměrná hodnota měsíčních návrhů za
celé toto období je 86 +/-15 návrhů. Průměrná hodnota měsíčních bankrotů za celé toto
období je 56 +/-12 návrhů. Jedná se víceméně o časově invariantní náhodný proces s
neurčitostí.

Obr.č. 15:Vývoj insolvencí obchodních společností 2018 – 2021 měsíčně

Vývoj ročních počtů návrhů a bankrotů obchodních společností je na obr.č.16. Na dalším
obr.č.17 je vývoj roční míry návrhů a bankrotů. Z těchto grafů je patrné, že od roku 2014 došlo
k razantnímu poklesu návrhů, zatímco pokles bankrotů nebyl tak výrazný.
Vysoký počet insolvenčních návrhů v období 2008 až 2013 byl způsoben vysokým počtem
návrhů na společnosti, které procházely likvidací, ale bez dostatečného nebo neexistujícího
majetku. Insolvenční řízení u těchto nemajetných společností většinou skončily buď jako
odmítnuté nebo zamítnuté. Jednalo se o cca 3tisíce návrhů ročně v období 2008 až 2013.
Počínaje rokem 2014 se na likvidované nemajetné společnosti insolvenční návrhy téměř
nepodávají a výsledek je patrný na obr.č.16 a obr.č.17.
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Obr.č. 16:Návrhy na bankrot a bankroty obchodních společností 2008 – 2021

Obr.č. 17: Roční míry návrhů a bankrotů obchodních společností 2008 - 2021
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4 Fyzické osoby – podnikatelé (FOP)
4.1 Návrhy bankrotů FOP
Zjištěné měsíční hodnoty počtů návrhů bankrotů FOP pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny
v grafu v obr.č.18. Zde je zřejmé, že návrhy v období červen 2019 až březen 2020 jsou výrazně
vyšší než v ostatních měsících. Tyto nárůsty jsou důsledkem novely insolvenčního zákona
s účinností od 1.6.2019, která usnadnila dlužníkům přístup k oddlužení. To potvrzují změřené
měsíční hodnoty počtů návrhů v grafu v obr.č.18, ale také hodnoty v tabulce č.8, kde za celý
rok 2018 došlo k 5918 návrhům a za rok 2019 k 8842 návrhům, tj. o cca 3000 více. Z hlediska
dlouhodobého vývoje se meziroční pokles návrhů vykázaný v letech 2015 až 2018 zastavil. Rok
2019 znamenal naopak výrazný meziroční nárůst návrhů o cca 49%. Podíl návrhů k počtu
aktivních FOP dosáhl v roce 2019 hodnotu 0,90%. Podrobněji viz tab.č.8.

Obr.č. 18: Návrhy bankrotů FOP – 2019 až 2021

Tab.č. 8: Vývoj návrhů bankrotů FOP od roku 2008
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Na obr.č.19 je ukázán vývoj měsíčních návrhů kumulativně. Zde je vidět strmý nárůst návrhů
v roce 2019, kdy průběh návrhů v roce 2019 je od června 2019 strmější než u ostatních
průběhů v letech 2020 a 2021. Částečně se ale nárůst projevil i průběhu v roce 2020 do března
2020.
Tyto nárůsty se projevily i do ročních měr návrhů v období 2019 až 2020, viz obr.č.20

Obr.č. 19: Návrhy bankrotů kumulativně 2019 až 2021

Obr.č. 20: Roční míry návrhů na bankrot FOP 2008 až 2021
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4.2 Návrhy bankrotů FOP v krajích
Změřené počty návrhů na bankrot FOP v krajích pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny na
obr.č.21. Početně nejvíce návrhů na bankrot FOP je zjištěn v Ústeckém kraji a v
Moravskoslezském kraji. Téměř ve všech krajích je patrný postupný pokles návrhů. Výjimkou
je Karlovarský kraj, kde došlo k nárůstu návrhů, i když k nijak výraznému. Návrhy v Praze jsou
stabilní na hodnotě kolem 760 za rok. Detailní vývoj návrhů na bankrot FOP v krajích je
v tab.č.9.
Roční míry návrhů na bankrot FOP v jednotlivých krajích jsou na obr.č. 22. Poměrně nejvíce
návrhů bankrotů FOP v poměru k aktivním FOP v jednotlivých krajích v roce 2021 je
v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji a v Libereckém kraji. Nejmenší roční míra návrhů na
bankrot je v Praze, ve Středočeském kraji a ve Zlínském kraji. Ostatní viz obr.č.22.

Obr.č. 21: Návrhy bankrotů FOP v krajích

Tab.č. 9: Vývoj návrhů bankrotů FOP v krajích od roku 2008
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Obr.č. 22: Roční míry návrhů bankrotů FOP v krajích
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4.3 Návrhy bankrotů FOP v sekcích CZ-NACE
Početně nejvíce návrhů na bankrot FOP je v sekci „F Stavebnictví“ a v sekci „G Velkoobchod a
maloobchod; Opravy a údržba motorových vozidel“. Následují sekce „C Zpracovatelský
průmysl“ a sekce „I Ubytování, stravování a pohostinství“. Podrobněji viz obr.č.23. Detailní
počty návrhů na bankrot FOP od roku 2008 jsou v tab.č.10.
Vztáhneme-li počty návrhů na bankrot k počtu aktivních FOP v jednotlivých sekcích, pak
dostaneme odlišný průběh hodnot, viz graf na obr.č.24. Nejvíce návrhů v poměru k aktivním
FOP v jednotlivých sekcích pro rok 2021 je v sekci „H Doprava a skladování“, v sekci „K
Peněžnictví a pojišťovnictví“ a také v sekci „F Stavebnictví“. Další sekce viz obr.č.24.

Obr.č. 23: Návrhy bankrotů FOP v sekcích CZ-NACE

Tab.č. 10: Vývoj návrhů bankrotů FOP v sekcích od roku 2008
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Obr.č. 24: Roční míry návrhů bankrotů FOP v sekcích CZ-NACE
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4.4 Bankroty FOP
Změřené měsíční hodnoty počtů bankrotů FOP pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny v grafu
na obr.č.25. Podobně jako u návrhů bankrotů FOP, tak v období červenec 2019 až březen 2020
došlo k výraznému i v nárůstu počtu bankrotů FOP. Tyto nárůsty bankrotů jsou důsledkem
novely insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019, která usnadnila dlužníkům přístup k
oddlužení To potvrzují změřené měsíční hodnoty počtů bankrotů FOP v grafu v obr.č.25, ale
také hodnoty v tabulce č.11, kde za celý rok 2018 došlo k 5 490 bankrotům, ale za celý rok
2019 k 7966 bankrotům, tj. o cca 2 500 více. Z hlediska dlouhodobého vývoje se meziroční
pokles bankrotů FOP vykázaný v letech 2015 až 2018 zastavil. Rok 2019 znamenal výrazný
meziroční nárůst bankrotů, o cca 48%. Nicméně v letech 2020 a 2021 pokles počtu bankrotů
pokračuje.
Podíl bankrotů k počtu aktivních FOP viz tab.č.11 poslední řádek a také viz graf na obr.č.27.
Hodnota tohoto ukazatele postupně klesá z hodnoty 0,81% v roce 2019 na hodnotu 0,63%
v roce 2021.

Obr.č. 25: Bankroty FOP 2019 - 2021
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Tab.č. 11: Vývoj bankrotů FOP od roku 2008

Obr.č. 26: Bankroty FOP kumulativně 2019 až 2021

Obr.č. 27: Roční míry bankrotů FOP 2008 až 2021
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4.5 Bankroty FOP v krajích
Početně nejvíce bankrotů FOP v roce 2021 se vyskytuje v Ústeckém kraji, v Praze, v
Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji, viz hodnoty v grafu na obr.č.28. Podrobněji
viz tab.č.12, kde je výsledek měření bankrotů FOP od roku 2008.
Hodnoty ročních měr bankrotů FOP jsou na obr.č.29. Nejvyšší hodnota v roce 2021 je
dosažena v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji a v Libereckém kraji. Nejnižší hodnoty ročních
měr bankrotů FOP jsou v Praze, ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Ostatní viz obr.č.29.

Obr.č. 28: Bankroty FOP v krajích

Tab.č. 12: Vývoj bankrotů FOP v krajích od roku 2008
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Obr.č. 29: Roční míry bankrotů FOP v krajích
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4.6 Bankroty FOP v sekcích CZ-NACE
Početně nejvíce bankrotů FOP je změřeno v sekci „G Velkoobchod a maloobchod; Opravy a
údržba motorových vozidel“, v sekci „F Stavebnictví“, v sekci „C Zpracovatelský průmysl“ a v
sekci „I Ubytování, stravování a pohostinství“. Ostatní kraje viz obr.č.30. V tab.č.31 je ukázán
vývoj bankrotů FOP v sekcích od roku 2008.
V grafu na obr.č. 32 jsou změřené poměrové hodnoty počtů bankrotů FOP k počtům aktivních
FOP v jednotlivých sekcích. Z hodnot v grafu na obr.č.32 je vidět, že nejvíce bankrotů FOP
v poměru k aktivním FOP v roce 2021 je v sekci „K Peněžnictví a pojišťovnictví“, v sekci „H
Doprava a skladování“ a v sekci „F Stavebnictví“.
Vysoké hodnoty míry bankrotu FOP v sektoru „K Peněžnictví a pojišťovnictví“ byly způsobeny
vysokým počtem zániků FOP v sektoru „K Peněžnictví a pojišťovnictví“ v roce 2019, což se
projevilo ve značném snížení počtu aktivních FOP v sektoru „K Peněžnictví a pojišťovnictví“.
Výrazné snížení počtu aktivních FOP se pak projevilo ve zvýšení poměru počtu bankrotů
k počtu aktivních FOP, nikoliv počtem bankrotů, ale zejména snížením počtu aktivních FOP
v sektoru.
Dále je nutné upozornit, že zvýšeným počtem FOP s nezjištěnou hodnotou převažující činností
CZ-NACE Českým statistickým úřadem dochází i k výraznějším hodnotám roční míry bankrotů
FOP v kategorii „XXX Nezjištěno“. Další sekce viz obr.č.32.

Obr.č. 30: Bankroty FOP v sekcích CZ-NACE
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Obr.č. 31: Vývoj bankrotů FOP v sekcích od roku 2008

Obr.č. 32: Roční míry bankrotů FOP v sekcích CZ-NACE
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4.7 Srovnání návrhů a bankrotů FOP
Pro srovnání v krátkodobém horizontu byly vybrány měsíční hodnoty návrhů a bankrotů FOP
v letech 2018 až 2021. Výsledkem je graf na obr.č.33. Průměrná hodnota měsíčních návrhů za
celé toto období je 600 +/-184 návrhů a průměrná hodnota měsíčních bankrotů za celé toto
období je 568 +/-154 návrhů. Jedná se o procesy se zvýšenou neurčitostí, způsobenou
skokovým nárůstem jak návrhů, tak i bankrotů v polovině roku 2019. Tyto nárůsty jsou
důsledkem novely insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019, která usnadnila dlužníkům
přístup k oddlužení. Výsledkem tohoto impulsu do insolvenčního procesu je stabilizace
statistik měsíčních návrhů i bankrotů na vyšších hodnotách v roce 2021, než byly před červnem
2019.
Jak je uvedeno v grafu na obr.č.33, průměrná měsíční hodnota návrhů vzrostla ze 496 na 541,
tj. o cca 40 návrhů měsíčně a průměrná měsíční hodnota bankrotů vzrostla ze 451 na 531, tj.
o 80 bankrotů měsíčně. Novela insolvenčního zákona má v tomto směru pozitivní účinek.
Vývoj ročních počtů návrhů a bankrotů v období 2008 až 2021 je na obr.č.34. Na dalším
obr.č.35 je vývoj roční míry návrhů a bankrotů.

Obr.č. 33:Vývoj insolvencí FOP 2018 – 2021 měsíčně
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Obr.č. 34:Návrhy a bankroty FOP 2018 – 2021

Obr.č. 35: Roční míry návrhů a bankrotů FOP 2008 - 2021
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5 Fyzické osoby nepodnikatelé (občané)
5.1 Návrhy osobních bankrotů občanů
Zjištěné měsíční hodnoty počtů návrhů osobních bankrotů pro rok 2019 až 2021 jsou uvedeny
v grafu v obr.č.36. Zde je vidět, podobně jako u FOP, že v období červen 2019 až březen 2020
počty návrhů osobních bankrotů výrazně vzrostly. Tato změna je důsledkem novely
insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019, která usnadňuje dlužníkům přístup k oddlužení.
To potvrzují jak změřené měsíční hodnoty počtů návrhů v grafu v obr.č.36, tak i hodnoty v
tabulce č.13, kdy za celý rok 2018 došlo k 13 661 návrhům a za celý rok 2019 k 20 275
návrhům, tj. o 6 614 více. Meziročně se tak počet návrhů zvýšil o 48%.
V tabulce č.13 je v posledním řádku uveden i roční vývoj počtů hodnot návrhů osobních
bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku 15 let a více. V roce 2019 dosáhl tento podíl návrhů
osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku 15+ hodnotu 23, když v roce 2018 dosahoval
hodnoty 16, tj. výrazně nižší. Zde stojí za pozornost, že nejvyšší hodnota tohoto podílu byla
změřena v roce 2013, kdy dosáhla hodnoty 29 návrhů na 10tisíc obyvatel 15+. Podrobněji viz
tab.č.13 a obr.č.38.
Pozn.: V datech návrhů osobních bankrotů se vyskytly případy, kdy v rámci jednoho
insolvenčního řízení, tj. jedné spisové značky byly zjištěny dva insolvenční návrhy. Za celé
období 2008 až 2021 se jednalo celkem o 616 spisových značek. V návrzích osobních bankrotů
bylo těchto 616 návrhů odfiltrováno, tj. nebyly zahrnuty do tabulek a grafů návrhů.

Obr.č. 36: Návrhy osobních bankrotů občanů - 2019 až 2021
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Tab.č. 13: Vývoj návrhů osobních bankrotů občanů od roku 2008

Obr.č. 37: Návrhy bankrotů občanů kumulativně – 2019 až 2021

Obr.č. 38: Návrhy bankrotů občanů na 10tisíc obyvatel 15+
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5.2 Návrhy osobních bankrotů občanů v krajích
Změřené počty návrhů osobních bankrotů v krajích pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny na
obr.č.39. Početně nejvíce návrhů osobních bankrotů v roce 2021 bylo v Moravskoslezském
kraji, následují Ústecký kraj a Středočeský kraj. Další viz obr.č.39. Vývoj počtů návrhů osobních
bankrotů od roku 2008 je v tab.č.14.
V grafu na obr.č.40 jsou změřené hodnoty počtu návrhů osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel
ve věku 15+ pro jednotlivé kraje. Z hlediska dosahovaných hodnot počtu návrhů osobních
bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku 15+ v roce 2021 je nejvyšší hodnota v Ústeckém kraji a
Karlovarském kraji, kde bylo dosaženo 28 návrhů bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+. Následuje
Moravskoslezský kraj s hodnotou 24 návrhů na 10tisíc obyvatel 15+. Na druhou stranu,
nejlepší v tomto směru je kraj Vysočina s 12 návrhy osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+.
Následuje Zlínský kraj s 13 návrhy a Praha s 14 návrhy. U všech krajů je patrný postupný
meziroční pokles hodnot návrhů s výjimkou Karlovarského kraje, kde došlo ke zvýšení hodnoty
z 26 pro rok 2020 a hodnotu 28 návrhů bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ v roce 2021.
V tabulce č.15 jsou uvedeny roční míry návrhů osobních bankrotů v krajích v letech 2012 až
2021 měřené v počtech návrhů osobních bankrotů za celý rok na počet obyvatel ve věku 15+
v krajích. V poslední řádce tabulky jsou uvedeny i hodnoty za celou ČR.

Obr.č. 39: Návrhy osobních bankrotů občanů v krajích
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Tab.č. 14: Vývoj návrhů osobních bankrotů v krajích od roku 2008

Obr.č. 40: Návrhy osobních bankrotů občanů v krajích na 10tisíc obyvatel 15+
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Tab.č. 15: Vývoj roční míry návrhů osobních bankrotů v krajích od 2012
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5.3 Roční míry návrhů osobních bankrotů v okresech
Zjištěné hodnoty ročních měr návrhů osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ v okresech
jsou uvedeny v tabulkách č.16 a č.17.
Z hlediska zjištěných hodnot ročních měr návrhů osobních bankrotů za rok 2021 jsou nejvyšší
hodnoty dosaženy v okresech Most s 35 návrhy, Česká Lípa s 33 návrhy, Bruntál a Karviná s 32
návrhy a Sokolov s 31 návrhy osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+.
Nejnižších hodnot návrhů osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ v roce 2021 je dosaženo
v okrese Praha-východ s 9 návrhy, Praha-západ, Benešov a Třebíč s 10 návrhy osobních
bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+. Ostatní hodnoty viz tabulky č.16 a č.17.

Tab.č. 16: Vývoj roční míry návrhů osobních bankrotů v okresech
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Tab.č. 17: Vývoj roční míry návrhů osobních bankrotů v okresech (pokračování)
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5.4 Osobní bankroty občanů
Zjištěné měsíční hodnoty počtů osobních bankrotů pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny v
grafu v obr.č.41. Zde je vidět, že měsíční počty osobních bankrotů vykazují významné nárůsty
od července 2019 do února 2020. I tyto nárůsty jsou důsledkem novely insolvenčního zákona
s účinností od 1.6.2019, usnadňující dlužníkům přístup k oddlužení. To potvrzují změřené
měsíční hodnoty počtů osobních bankrotů v tabulce č.18, kdy za celý rok 2018 došlo k 13 034
osobním bankrotům a v následujícím roce 2019 k 18 441 osobním bankrotům, tj. o 5 407 více.
Rok 2019 tak znamenal výrazný meziroční nárůst počtu osobních bankrotů o cca 41%.
Počty osobních bankrotů měsíčně od roku 2008 je v tab.č.18. V posledním řádku tabulky č.18
jsou uvedeny počty osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku 15+. Ve formě grafu jsou
tyto hodnoty také znázorněny na obr.č.43.
Podíl počtu osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel ve věku 15+ dosáhl v roce 2019 hodnotu
21, v roce 2020 hodnotu 20 a v roce 2021 hodnotu 18, viz tabulka č.18 a obr.č.43. Z hlediska
dlouhodobého vývoje dosáhl tento ukazatel maximální hodnotu 22 v roce 2013. Nyní probíhá
jeho postupný pokles z hodnoty 21 v roce 2019 na 18 v roce 2021.

Obr.č. 41: Osobní bankroty občanů - 2019 až 2021
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Tab.č. 18: Vývoj osobních bankrotů občanů od roku 2008

Obr.č. 42: Bankroty občanů kumulativně – 2019 až 2021

Obr.č. 43: Bankroty občanů na 10tisíc obyvatel 15+
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5.5 Osobní bankroty občanů v krajích
Zjištěné hodnoty osobních bankrotů v krajích pro období 2019 až 2021 jsou uvedeny na
obr.č.44. Početně nejvíce osobních bankrotů bylo v Moravskoslezském kraji, následují Ústecký
kraj a Středočeský kraj. Početně nejméně osobních bankrotů je v kraji Vysočina a ve Zlínském
kraji. Počty osobních bankrotů v krajích od roku 2008 jsou v tab.č.18.
Vývoj hodnot ukazatele počtu bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ pro jednotlivé kraje pro období
2019 až 2021 je na obr.č.45. Z hlediska dosahovaných hodnot míry osobních bankrotů jsou
nejvyšší hodnoty v Ústeckém kraji, kde za rok 2021 bylo dosaženo 28 osobních bankrotů na
10tisíc obyvatel 15+. Následuje Karlovarský kraj s hodnotou 27 a Moravskoslezský kraj s 24
osobními bankroty na 10tisíc obyvatel 15+. Nejmenší hodnoty vykazuje Vysočina s 12
osobními bankroty na 10tisíc obyvatel 15+, dále Praha a Zlínský kraj s 13 osobními bankroty
na 10tisíc obyvatel 15+.
V tabulce č.20 jsou uvedeny roční míry osobních bankrotů v krajích v letech 2012 až 2021.

Obr.č. 44: Osobní bankroty občanů v krajích
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Tab.č. 19: Vývoj osobních bankrotů občanů od roku 2008 v krajích

Obr.č. 45: Osobní bankroty občanů v krajích na 10tisíc obyvatel 15+
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Tab.č. 20: Vývoj počtu osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ v krajích
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5.6 Roční míry osobních bankrotů v okresech
Zjištěné hodnoty ročních měr osobních bankrotů v okresech jsou uvedeny v tabulkách č.21 a
č.22. V období 2021 jsou nejvyšší hodnoty osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+ dosaženy
v okresech Most 35 osobních bankrotů na 10tisíc obyvatel 15+, dále Česká Lípa 34, Bruntál a
Karviná s 32 a okresy Louny, Chomutov, Sokolov a Tachov s 31 osobními bankroty na 10tisíc
obyvatel 15+. Nejnižší hodnoty vykazují okresy Praha-západ, Praha-východ a Třebíč s 10
osobními bankroty na 10tisíc obyvatel 15+. Ostatní okresy viz tab.č.21 a č.22.

Tab.č. 21: Vývoj osobních bankrotů občanů na 10tisíc obyvatel 15+ v okresech
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Tab.č. 22: Vývoj osobních bankrotů občanů na 10tisíc obyvatel 15+ v okresech (pokračování)
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5.7 Srovnání návrhů a bankrotů občanů
Pro srovnání vývoje v krátkodobém horizontu byly vybrány měsíční hodnoty návrhů a měsíční
hodnoty bankrotů občanů v letech 2018 až 2021. Výsledkem je graf na obr.č.46. Průměrná
hodnota měsíčních návrhů za celé toto období je 1396 +/-403 návrhů a průměrná hodnota
měsíčních bankrotů za celé toto období je 1335 +/-336 bankrotů. Jedná se o náhodné procesy
se zvýšenou neurčitostí, způsobenou výrazným skokovým nárůstem jak návrhů, tak i bankrotů
v polovině roku 2019. Tyto nárůsty jsou důsledkem novely insolvenčního zákona s účinností
od 1.6.2019, která usnadnila dlužníkům přístup k oddlužení. Výsledkem tohoto impulsu do
insolvenčního procesu je stabilizace statistik měsíčních návrhů i bankrotů na vyšších
hodnotách v roce 2021, než byly před červnem 2019.
Jak je uvedeno v grafu na obr.č.46, průměrná měsíční hodnota návrhů vzrostla z 1159 na 1301,
tj. o cca 143 návrhů měsíčně a průměrná měsíční hodnota bankrotů vzrostla z 1079 na 1269,
tj. o 190 bankrotů měsíčně. Novela insolvenčního zákona má v tomto směru pozitivní účinek.
Vývoj ročních počtů návrhů a bankrotů v období 2008 až 2021 je na obr.č.47. Na dalším
obr.č.48 je vývoj roční míry návrhů a bankrotů občanů.

Obr.č. 46:Vývoj insolvencí FOP 2018 – 2021 měsíčně
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Obr.č. 47:Návrhy a bankroty občanů 2018 – 2021

Obr.č. 48: Roční míry návrhů a bankrotů občanů 2008 - 2021
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6 Opakování návrhů bankrotů (insolvenčních řízení)
Důležitou charakteristikou při analýze počtu insolvenčních řízení je opakování insolvenčních
návrhů na dlužníky. Důvody opakovaných insolvenčních návrhů jsou velmi různé. Častou
příčinou je tzv. „zpětvzetí návrhu“. Například u insolvenčních návrhů zaměstnanců na svého
zaměstnavatele z důvodu nevyplacení jejich mzdy dochází v průběhu insolvenčních řízení ke
zpětvzetí jejich návrhů vyplacením dlužné mzdy. Dalším častým důvodem opakovaných
insolvenčních návrhů je odmítnutí insolvenčního návrhu pro formální nedostatky,
nesrozumitelnosti, atd.
Situaci můžeme popsat pomocí obrázku, kde byl zjištěn výskyt celkem pěti různých unikátních
spisových značek pro obchodní společnost s IČ 00663891. V tomto konkrétním případě se
postupně jednalo o 4 zpětvzetí a poslední, pátá spisová značka, je ve stavu „Povolena
reorganizace“. V současnosti jsou v rejstříku dostupné jen poslední 3 spisové značky.

Spis.značka 1: “INS 4137/2016“
Spis.značka 2: “INS 20956/2016“

IČ: 00663891

Spis.značka 3: “INS 3176/2017“
Spis.značka 4: “INS 5763/2017“
Spis.značka 5: “INS 8186/2017“

Obr.č. 49: Příklad přidělených více unikátních spisových značek jednomu subjektu

Pro zjištění míry výskytu opakování insolvenčních návrhů byla provedena analýza počtu
opakování přidělených unikátních spisových značek dlužníkům za celé období 2008 až 2021.
Výsledek je uveden v kontingenčních tabulkách tab.č.23 a tab.č.24 a tab.č.25.
V tabulce č.23 jsou k jednotlivých kategoriím typů dlužníků a kategoriím opakování
přidělených spisových značek přiřazeny zjištěné počty přidělených spisových značek. V této
tabulce jsou pro jednotlivé kategorie dlužníků uvedeny i podíly počtu vícekrát přidělených
unikátních spisových značek v celkovém počtu všech přidělených spisových značek.
V tabulce č.24 jsou k jednotlivých kategoriím typů dlužníků a kategoriím opakování
přidělených spisových značek přiřazeny zjištěné počty dlužníků.
V tabulce č.25 je pro každou kategorii dlužníka proveden výpočet průměrného počtu
přidělených spisových značek na jednoho dlužníka. Pro všechny kategorie dlužníků je zjištěna
celková průměrná hodnota 1,19 přidělených spisových značek na dlužníka.
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Tab.č. 23: Počty unikátních spisových značek insolvenčních návrhů přidělených dlužníkům

Tab.č. 24: Dlužníci v kategoriích opakování insolvenčních návrhů

Tab.č. 25: Průměrný počet přidělených spisových značek na dlužníka
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Časové průběhy hodnot počtů vícenásobných spisových značek dlužníků v jednotlivých letech
jsou uvedeny v grafech na obr.č.50, č.51 a č.52. Z jednotlivých grafů je vidět postupný pokles
vícekrát opakovaných insolvenčních návrhů.
U obchodních společností pokles vícekrát přidělených spisových značek započal již rokem 2011
a má pozvolný, nepříliš strmý průběh.
U fyzických osob podnikatelů začal pokles vícekrát přidělených spisových značek až v roce
2015 s výrazně strmým poklesem. V roce 2019 se ale počet oproti roku 2018 o něco zvýšil, což
je jedním z důsledků novely insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019, která usnadnila
dlužníkům přístup k oddlužení. Pokles pak dále pokračoval i v letech 2020 a 2021.
U občanů vidíme rovněž strmý pokles vícekrát přidělených spisových značek, který začal v roce
2014. A stejně jako u fyzických osob podnikatelů došlo v roce 2019 k navýšení oproti roku
2018, což je důsledek novely insolvenčního zákona, která usnadnila dlužníkům přístup
k oddlužení. V letech 2020 a 2021 pokles vícekrát přidělených spisových značek občanů dále
pokračoval.

Obr.č. 50: Vícekrát přidělené spisové značky u návrhů bankrotů obchodních společností

Obr.č. 51: Vícekrát přidělené spisové značky u návrhů bankrotů FOP
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Obr.č. 52: Vícekrát přidělené spisové značky u návrhů osobních bankrotů občanů
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7 Doba podnikání a věk občanů v bankrotu
V rámci analýzy insolvencí bylo provedeno měření závislosti počtu bankrotů na době
podnikání a věku dlužníků v okamžiku vyhlášení bankrotu. Zjištěné závislosti a statistiky jsou
pro jednotlivé kategorie na obrázcích č. 53 až č.61. Pro obchodní společnosti a FOP byly
zjišťovány doby podnikání v okamžiku vyhlášení bankrotu. Pro občany a FOP byl zjišťován věk
osob v okamžiku vyhlášení bankrotu.
Změřené počty bankrotů obchodních společností v závislosti na době podnikání v okamžiku
bankrotu jsou ve formě grafu na obr.č.53. Jaké jsou doby podnikání pro všechny ostatní
nezaniklé obchodní společnosti je v grafu na obr.č.54. Změřenou závislost v obr.č.54 můžeme
chápat jako apriorní, nepodmíněné rozložení dob podnikání, tj. pro standardní společnosti,
které nejsou v bankrotu.
Z grafu na obr.č.53 je vidět, že do bankrotu se dostaly i společnosti, které podnikají krátkou
dobu. Např. v INS 18584/2021 najdeme společnost, která byla založena 16.1.2020 a 5.11.2021
byl prohlášen konkurz, v tomto případě nepatrný konkurz. Dalším příkladem je INS 7124/2021,
kde najdeme společnost, založenou 30.1.2020 a konkurz byl prohlášen 8.9.2021.

Obr.č. 53: Obchodní společnosti – doby podnikání v okamžiku bankrotu
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Obr.č. 54: Obchodní společnosti – doby podnikání všech nezaniklých ČR

Porovnání dob podnikání bankrotujících a ostatních nezaniklých standardních společností je
na obr.č.55. Zde je vidět, že zastoupení počtu bankrotujících společností se s dobou jejich
podnikání postupně snižuje z maximální hodnoty 7% pro dobu podnikání 4 roky až do téměř
nulových hodnot pro dobu podnikání nad 30 let. Příčiny nárůstů zastoupení počtu
bankrotujících obchodních společností pro krátkou dobu podnikání mohou být různé. Analýza
v tomto směru provedena není. Z grafu zastoupení bankrotujících a standardních společností
pro dobu podnikání nad 22 let je možné usuzovat, že tyto společnosti jsou méně ohroženy
bankrotem.

Obr.č. 55: Obchodní společnosti – porovnání s ostatními nezaniklými ČR
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Změřené počty zbankrotovaných FOP v závislosti na době jejích podnikání jsou ve formě grafu
na obr.č.56. Jaké jsou doby podnikání pro všechny ostatní nezaniklé FOP je v grafu na obr.č.57.
Jedná se o apriorní, nepodmíněné rozložení dob podnikání ostatních nezaniklých standardních
FOP, které nejsou v bankrotu.

Obr.č. 56: FOP – doby podnikání v okamžiku bankrotu

Obr.č. 57: FOP – doby podnikání všech nezaniklých ČR
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Porovnání dob podnikání standardních a bankrotujících FOP je na obr.č.58. V intervalu doby
podnikání do 22 let je zastoupení bankrotujících FOP o cca 1 procentní bod vyšší, než je
zastoupení ostatních registrovaných nezaniklých FOP. V intervalu doby podnikání FOP nad 22
let je zastoupení bankrotujících FOP výrazně nižší, než je zastoupení všech ostatních
registrovaných FOP.

Obr.č. 58: FOP – porovnání s ostatními nezaniklými ČR

U osobních bankrotů byl zjišťován věk občanů-nepodnikatelů, který byl zaznamenán
v okamžiku vyhlášení bankrotu. Výsledkem je změřená závislost na obr.č.59. Počet občanů
v bankrotu postupně vzrůstá až do věku cca 30 let. V intervalu od 30 do cca 41 let jsou změřené
počty bankrotů občanů přibližně na stejné úrovni. Od 42 let nastává postupný pokles až téměř
k nule pro věk dlužníků kolem 80 let.

Obr.č. 59: Občané – věk v okamžiku bankrotu

62

Věk občanů byl zjišťován i pro FOP v bankrotu. Výsledná změřená závislost počtu bankrotů
FOP na věku občanů podnikatelů v okamžiku bankrotu je na obr.č.60. Počty výrazně vzrůstají
do věku cca 41 let. V intervalu od 41 do cca 44 let se nacházejí maximální hodnoty. Od 44 do
75 let dochází k postupnému poklesu hodnot počtu bankrotů.

Obr.č. 60: FOP – věk podnikatelů v okamžiku bankrotu

Jaká je věková struktura obyvatel ČR ve věku 15 let a více je na obr.č.61. Zdrojem jsou údaje
zveřejněné na webu Českého statistického úřadu.

Obr.č. 61: Občané – věk všech obyvatel ČR 15+
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Zastoupení věku občanů v jednotlivých kategoriích je na obr.č.62.
Výrazná je odlišnost mezi histogramem věku občanů-bankrotářů a histogramem věku FOPbankrotářů. Nicméně rozdíl mezi mediány obou histogramů se příliš neliší. Viz změřené
statistiky na obr.č.59 a 60. Medián u občanů je 41 let a medián u FOP je 43 let. U prvního
kvartilu je rozdíl o něco vyšší 32 u občanů a 36 u FOP. U třetího kvartilu je rozdíl jen jeden rok.

Obr.č. 62: Porovnání věku podle kategorie
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8 Závěr
Cílem této práce bylo získat základní informace o časovém vývoji počtů a míře návrhů
bankrotů a vyhlášených bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a
občanů v procesu insolvenčních řízení. Získané informace jsou využity při vývoji
matematického modelu procesu insolvenčních řízení a také při identifikaci časového vývoje
roční pravděpodobnosti bankrotu (resp. i defaultu) obchodních společností a FOP v krajích a v
odvětví podnikání.
Poznávání dynamiky insolvenčních procesů je jedním ze vstupů pro nastavení systémů
hodnocení rizika obchodních společností, např. pro výpočet kumulativních pravděpodobností
defaultu, výpočet migračních matic kategorií rizika, dále pro validaci a kalibraci systémů
hodnocení rizika obchodních společností, pro výpočet informačních hodnot finančních
poměrových ukazatelů, atd.

Ing. Ondřej Pirohanič, CSc.
CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika

o.pirohanic@crif.com , www.crif.cz
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Příloha

Tab.č. 26: Sekce CZ-NACE
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Obr.č. 63: Počty nezjištěných NACE v období 2008 až 2021

Obr.č. 64: Počty nezjištěných NACE v období 2008 až 2021 (kumulovaně)
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